Videó - A közösség tagjai, akik már megkapták a COVID-19
oltást, vagy másokat szeretnének támogatni döntésük
meghozatalában, hogy beadassák azt.
Megkapta már a COVID-19 védőoltást? Ha igen, lenne kedve
megosztani tapasztalatait, hogy másokat is ösztönözzön rá?
Vagy ha szeretne másokat is bátorítani, hogy ők is beleegyezzenek az
oltás beadásába.
Szeretnénk, ha készítene egy rövid videót (kb. 30 másodperc és 1 perc
között), amelyet a helyi Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) és
partnerszervezetei megosztanak majd a közösségi médiában és egyéb
digitális platformokon.

A videó készítése
1. Kezdje el a felvétel indítását a mobiltelefonján. Győződjön meg arról,
hogy telefonja fekvő helyzetben van. Állítsa be a videót úgy, mintha
szelfit készítene (nem lesz szükség állványra, sem bármilyen egyéb
felszerelésre), ha lehetősége van rá, kérjen meg valakit, hogy segítsen
rögzíteni az üzenetét.
2. Vegye fel az üzenetet.
3. Mutatkozzon be
PÉLDÁUL: „Jó napot! A nevem Balwinder, a szikh közösség tagja
vagyok és az NHS-nek dolgozom.”
4. Beszéljen a következő pontok egyikéről
● Azért kaptam oltást, mert…
● Az oltóközpont… (az Ön tapasztalata alapján)
● Arra ösztönzöm kollégáimat és családtagjaimat, hogy oltassák be
magukat, mert…

PÉLDÁUL: „Én már beadattam a védőoltást, mert úgy gondolom, hogy
ez segít megelőzni, hogy súlyosan megbetegedjek a Covidban. A
vakcina nem tartalmaz sem húst, sem pedig tojást, illetve nagyon kevés
etanol tartalma van, annyi, mint amennyi egy darab gyümölcsnek.

Kérem Önöket, hogy adassák be a védőoltást, de ha aggályaik vannak,
akkor beszéljenek orvosukkal, vagy egy egészségügyi szakemberrel.
Kérem, hogy döntésüket ne csak a másoktól hallottak alapján hozzák
meg. Ha további információra van szüksége, lépjen kapcsolatba...”
Ha szeretné, nyugodtan készítsen több videót is, amelyekben például
egyenként taglalja a fentiekben felsorolt pontokat.
Ha Ön hitvezető (Imám, Giani, miniszter, helynök), vagy egy
közösségi csoport segítője vagy vezetője, kérjük, hogy segítse a
közösséget abban, hogy megalapozott döntést hozhassanak az
oltással kapcsolatban. Kérjük, készítsen Ön is egy videót.

Az alábbiakban olyan egyéb kulcsfontosságú információkról
olvashat, amelyeket szintén taglalhat a videójában.
A COVID-19 védőoltás biztonságos, valamint a legjobb módszer arra,
hogy megvédje magát és családját a koronavírus ellen.
A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) hihetetlenül keményen
dolgozik azért, hogy minél több ember, a lehető leggyorsabban
megkaphassa a védőoltást. Először a legveszélyeztetebbeket oltják be.
Ha Önt már meghívták az oltás beadására, kérem, hogy minél
hamarabb tegye azt meg. Ne aggódjon, ha nem léptek még kapcsolatba
Önnel, az nem azért van, mert a háziorvosa megfeledkezett Önről.
Előfordulhat, hogy majd az NHS-től kap egy levelet, amelyben
meghívják majd egy kijelölt oltóközpontba. Ha viszont inkább a
háziorvosán keresztül szeretne időpontot kapni, kérjük, hogy
egyszerűen csak hagyja figyelmen kívül az NHS-től kapott értesítőt.
Ha azonban Ön, vagy egyik ismerőse már kapott időpontot, kérjük, hogy
ne érkezzenek túl korán az oltóközpontba. Előfordulhat, hogy kint kell
majd várakozniuk, és nem szeretnénk, ha sokáig a szabadban kellene
tartózkodniuk, amíg sor kerül Önre, vagy Önökre. De készüljön fel, és
viseljen meleg kabátot, valamint tartsa be a társadalmi távolságtartás
irányelveit.
Kérjük, hogy ne próbáljon időpontot egyeztetni a védőoltás beadására,
sem háziorvosán, sem pedig az NHS munkatársain keresztül. Ők majd
felveszik Önnel a kapcsolatot, amikor Önre kerül a sor.
Tisztában vagyunk azzal, hogy néhányan aggodalmukat fejezték ki a
COVID-19 vakcina összetevőivel kapcsolatban, és attól tartanak, hogy

az oltás az iszlám, vagy zsidó hitük (írja be a megkívánt adatot ide) ellen
való. Mint a helyi ***** (Imán, rabbi, kérjük írja be a megkívánt adatot
ide), szeretném Önt megnyugtatni, hogy ez nem így van, és ha
meghívást kapott a háziorvosától, arra bíztatom, hogy minél hamarabb
adassa be a védőoltást. Én is így teszem majd! Ez a legbiztonságosabb
és legjobb módszer arra, hogy megvédje magát és családját a vírus
ellen.

5. Küldje el a videót a következő e-mail címre: twb.comms@nhs.net,
vagy WhatsApp üzenetben a következő telefonszámra: 078-1653-5683.

A videó elküldésével beleegyezik, hogy a videót a Tröszt
kommunikációs csapata megossza a közösségi médiában.

